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1. Introdução

A internet tem se apresentado como uma alternativa dentre as Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC's) que seja capaz de levar desenvolvimento no âmbito da democracia quando 

utilizada  no  intuito  de  promoção  da  participação  política,  da  representatividade  da  estrutura 

deliberativa, da transparência pública, da accountability e da responsividade políticas. 

Partindo desta análise,  mas não nos esquecendo da alternativa que se contrapõe a essa2, 

analisamos os web sites das secretarias de governo dos estados de Pará e São Paulo, considerando 

esses  dois  estados  como  representativos  das  regiões  norte  e  sudeste  do  país,  tendo  sido  eles 

escolhidos por possuírem o maior Produto Interno Bruto (PIB) de suas respectivas regiões.

2. Da democracia digital

Conceituamos  democracia  digital  –  ou  democracia  eletrônica  –  enquanto  o  emprego  de 

mecanismos da rede mundial de computadores para aplicação da  accountability e responsividade 

políticas. Silva, em uma análise que corrobora com a nossa definição, afirma que, o conceito de 
democracia digital (ou "ciberdemocracia") não é um termo exato porque sugere, a primeira 
vista, uma falsa ideia de uma nova forma de democracia. Porém, é útil atualmente para se 
referir ao conjunto de, discursos, teorizações e experimentações que empregam as TIC’s 
para mediar relações políticas, tendo em vista as possibilidades de participação democrática 
nos sistemas políticos contemporâneos  (e  não para  denominar,  a  princípio,  uma prática 
democrática radicalmente inovadora) (SILVA, 2005, p. 453).  

O conceito  de democracia  digital  é,  portanto,  aqui  entendido  enquanto o emprego,  feito 

pelos governos, de mecanismos da internet, para a aplicação da accountability e da responsividade 

políticas, sendo, portanto, as ferramentas de democracia digital uma extensão dos órgãos públicos, 

não uma ferramenta independente destes. 

Em que pese à atual discussão sobre modelos de democracia, corroboramos com a ideia de 

que  o  atual  modelo  de  democracia  representativa  possui  algumas  lacunas  no  que  se  refere  à 

2 Conforme afirma Bezerra, “há uma clara divisão em termos de pontos de vista quanto aos  reais benefícios das TICs 
no que tange às possibilidades de interação propositiva dos cidadãos nas decisões dos poderes públicos” (BEZERRA, 
2008, p. 415).



qualidade da representação e na participação do cidadão nos espaços de decisão3. Sendo assim, a 

democracia digital, seria uma importante ferramenta para ampliação de espaços participativos e da 

melhoria  da própria  representação  no que tange às  decisões  sobre políticas  públicas,  sendo até 

considerada como de fundamental importância para a democratização.

Mas adotando uma perspectiva analítica mais crítica e até mesmo pessimista, a democracia 

digital,  enquanto  uma  extensão  dos  órgãos  públicos  existentes  apenas  reproduziria  os  mesmos 

déficits representativos e participativos das instituições. Diante disso, a democracia digital, ainda 

deixa em sua teorização um espaço em aberto, não respondido e não abarcado. 

Fazendo uma análise a partir da teoria da democracia participativa, Avritzer (2008), aponta 

que há três modelos de desenhos participativos: o desenho participativo “de baixo para cima”, em 

que há uma alta participação vinda da população; o desenho participativo “de partilha”, a exemplo 

dos conselhos de políticas espalhados pelo país; e há ainda o modelo participativo “de cima para 

baixo”,  modelo  altamente  institucionalizado,  promovido  por  órgãos  governamentais  e  que 

normalmente  caracterizam-se  por  ratificação  pública,  com  poucos  mecanismos  efetivos  de 

negociação entre o Estado e a sociedade civil.

Sendo assim, a democracia digital enquanto uma extensão dos órgãos governamentais, esta 

se enquadraria enquanto um desenho participativo “de cima para baixo”, tendo, portanto, grande 

tendência a desempenhar uma função apenas ratificadora e informativa.

Contudo  nos  afirmando  em  outros  indicadores  (Braga,  2007)4,  e  apostando  mais  na 

possibilidade de avanço da democracia dada pela primeira postura, buscamos avaliar os web sites 

dos governos do estado do Pará e de São Paulo.

Que papel tem desempenhado a utilização dos web sites governamentais do estado do Pará e 

de São Paulo, no que se refere aos itens avaliados, que compreendem desde a estrutura dos  web 

sites (acessibilidade) até os mecanismos de participação dos cidadãos em processos decisórios?

O  PIB  –  por  nós  elencado  enquanto  possível  categoria  explicativa  –  tem  apresentado 

significância no comparativo entre os estados de Pará e São Paulo? E qual o grau de correlação 
3Alguns  debates  têm se  travado  sobre  a  necessidade  de  revisão  dos  mecanismos  de  participação  e  representação 
existentes.  Algumas  possibilidades  são sugeridas  até  mesmo em debates  mais  direcionados  a  uma efetivação  mais 
urgente,  como é o caso desse tema nos debates sobre a Reforma Política no Brasil.  Avritzer (2007) afirma que, os 
mecanismos de democracia direta no Brasil, tem sido pouco utilizados, como no caso do plebiscito, do referendum  e do 
projeto de lei de iniciativa popular (AVRITZER, 2007, p. 36-38).
4 Sérgio Braga  (2007,  p.23)  em seu texto “Podem as  novas tecnologias  de informação  e comunicação  auxiliar  na 
consolidação das democracias? Um estudo sobre a informatização dos órgãos legislativos na América do Sul”, afirma 
que, conforme a sua análise de dados, a o Senado Federal e a Câmara dos Deputados apresentam os melhores serviços 
[via internet] de acompanhamento de proposições legislativas dentre todos os sites [legislativos] sul-americanos”.



destes indicadores com o indicador de informatização, que aponta a região sudeste com 33% dos 

domicílios com acesso a internet, enquanto a região Norte possui apenas 10% dos seus domicílios 

com acesso à rede mundial de computadores?

Algumas questões colocadas por Bezerra  et al  (2010) corroboram com a nossa reflexões e 

são, em muitos aspectos, questões que trazemos em nossa análise. Conforme os autores:
Considerando a centralidade do conceito de boa governança, que inclui  accountability  e 
responsividade  e  considera  fundamental  o  esforço  dos  poderes  executivos  quanto  ao 
empoderamento da sociedade civil,  ou seja, no sentido de disponibilizarem informações 
adequadas e suficientes para habilitar os cidadãos a demandar políticas e prestar atenção na 
performance  dos políticos  (Bezerra,  2008),  problematizamos  as  variáveis  em torno das 
seguintes questões: 1) Os poderes executivos estaduais permitem a indivíduos, grupos e 
outras instituições (órgãos de imprensa, partidos políticos, sindicatos, ONGs etc.) o acesso 
a informações suficientes e  necessárias para que estes possam exercer controle horizontal 
ou vertical? 2) Os poderes executivos estaduais permitem que indivíduos, grupos e outras 
instituições possam interagir direta ou indiretamente e, assim, expressar suas preferências 
frente às ações  e políticas públicas desenvolvidas ou em desenvolvimento? Em resumo, 
dimensionamos  duas  macro-categorias  como  ponto  de  partida  as  variáveis:  1) 
accountability  política e controles verticais e horizontais; 2) Interação direta e indireta e 
responsividade governamental. (BEZERRA et al., 2010, p. 12).

Aqui Bezerra et al, introduz uma categoria importante para a análise, inferindo que os web 

sites  governamentais  são importantes  não somente por promoverem uma  accountability política 

vertical, mas também enquanto um mecanismo capaz de promoção de uma accountability política 

horizontal. Esta compreendida enquanto capacidade de acompanhamento e do exercício de “checs 

and balances” entre as diferentes instituições. Partindo dessa análise, consideramos então, enquanto 

fundamental que os web sites governamentais venham a oferecer informações de qualidade, que é 

tanto necessário na promoção de accountability política vertical, quanto horizontal.

Afirma Ferreira, que “o Estado precisa encarar a informatização como um recurso de gestão 

e desenvolvimento para o país” (FERREIRA, 2003: p. 37). Mas aqui, não tratamos somente da 

informatização, mas tratamos de um momento em que ela se torna pré-requisito para a existência 

deste. 

Conforme  defendemos  em  outro  trabalho,  baseando-nos  em  Pateman  (1992,  p.  61),  “a 

informatização  enquanto  um elo  de  aproximação  entre  a  esfera  do  Estado e  a  sociedade  civil, 

contudo, necessita não somente da disponibilização da informação por parte da esfera estatal, mas 

também  uma  contrapartida  por  parte  dos  cidadãos,  ou  seja,  a  existência  de  uma  “sociedade 

participativa”, para a consolidação de uma sociedade democrática (SILVA, 2010, p. 10).



Analisando dois contextos distintos em muitos aspectos, fazendo um recorte pequeno, mas 

aqui  considerado  representativo  de  nossa  proposição  de  análise,  elencamos  esses  e  outros 

questionamento na avaliação dos web sites dos executivos estaduais de Pará e São Paulo.

3. Metodologia empregada

Utilizando uma planilha com 93 variáveis,  agrupadas em oito grupos que compreendem: 

acessibilidade,  informações  sobre  o  poder  executivo,  informações  sobre  os  membros  do  poder 

executivo, relação com o poder legislativo, relação com o público (informação), processo decisório, 

transparência  administrativa  e  links para  outros  órgãos  de  interesse,  tentamos  avaliar 

comparativamente Pará e São Paulo no que tange à democracia digital.

Aqui fazemos um recorte dentro da referida planilha e trabalhamos dois grupos de variáveis: 

acessibilidade  e  processo  decisório.  O  grupo  de  variáveis  a  que  denominamos  acessibilidade 

compreendem 13 variáveis da planilha, e avalia a existência/inexistência de mecanismos estruturais 

de funcionamento técnico de cada web site. 

Dessa  forma,  tomamos  o  Produto  Interno  Bruto  dos  estados  de  São  Paulo  e  Pará 

comparativamente, e  tentamos através dos resultados de nossa análise dos web sites que compõem 

os sites do portal geral e das secretarias de governo dos dois estados, verificar a possível influência 

do indicador PIB na oferta de mecanismos de acessibilidade (estrutura dos web sites) e mecanismos 

de acesso e participação cidadã no processo decisório. 

O  indicador  de  processo  decisório  que  é  composto  por  um  grupo  de  11  variáveis, 

compreende  a  existência/inexistência  e  o  tipo  de  informação,  se  estendida  ou  resumida  sobre 

elaboração de políticas públicas, possibilidades participativas na elaboração de políticas públicas, 

formulários para contato com gestores e formulários de avaliação de gestores de políticas públicas.

Nesses  dois  grupos  de  variáveis  –  acessibilidade  e  processo  decisório  –  foi  utilizado  o 

mesmo modelo de pontuação/ponderação afim de avaliação dos web sites dos governos estaduais. 

Para os  web sites  (portais)  que ofereciam uma informação detalhada atribuímos pontuação “2”, 

enquanto  para  os  portais  que  disponibilizavam  esse  tipo  de  informação  de  forma 

resumida/insatisfatória,  atribuímos  pontuação  “1”.  Para  os  portais  que  não  disponibilizavam 

nenhuma informação sobre o que compunha a variável ficava então atribuída a pontuação “0”.



3. Do recorte geográfico

A parte dos dados que aqui analisamos, e a própria reflexão aqui tecida vem de dois anos 

estudando os portais na internet dos executivos estaduais de Pará e São Paulo, dentro da pesquisa 

“Democracia  e  boa  governança  via  web  sites dos  governos  estaduais”,  pesquisa  que  abrangeu 

também outros estados, conforme tabela 1.

Tabela 1: Maior e menor PIB por regiões brasileiras

Região

Unidade da Federação
Estado com maior PIB da região Estado com menor PIB da região

Centro-

oeste

Goiás Mato Grosso do Sul

Nordeste Bahia Piauí
Norte Pará Roraima
Sudeste São Paulo Espírito Santo
Sul Rio Grande do Sul Santa Catarina

  Fonte: IBGE, Contas Regionais do Brasil 2002-2005, divulgada em Dezembro/2007

Conforme apresentado na tabela 1, as unidades da federação (UF’s) escolhidas dentro das 

cinco regiões do país, sendo representantes – amostra – de cada uma dessas regiões, dois estados, 

tendo como critério de escolha dentro das regiões as UF’s de maior e menor PIB.

Aqui trabalhamos apenas com dados dos estados de Pará e São Paulo, UF’s de maior PIB 

das regiões Norte e Sudeste respectivamente, conforme tabela 2.

A  região  sudeste,  especialmente  o  estado  de  São  Paulo  sempre  foi  o  “modelo”  de 

desenvolvimento para o restante do País. Em quase todos os aspectos de desenvolvimento do país, a 

região  sudeste  exerceu  papel  central  no  campo  político,  social,  econômico,  educacional,  etc. 

Algumas outras regiões do país como o norte, e em especial o estado do Pará, teve seus momentos 

de efervescência, momentos de apogeu e declínio, mas nem nos primeiros conseguindo sucumbir o 

pioneirismo paulista.



Tabela 2: PIB por UF, e distribuição regional Norte/Sudeste

Região Norte Região Sudeste
UF PIB UF PIB
Acre 4 482 Espírito Santo 47 191
Amapá 4 367 Minas Gerais 192 611
Amazonas 33 359 Rio de Janeiro 246 936
Pará 39 150 São Paulo 727 053
Rondônia 12 902
Roraima 3 179
Tocantins 9 084

Fonte: IBGE, Contas Regionais do Brasil 2002-2005, divulgada em Dezembro/2007

4. Do recorte analítico

Nossa análise concentra-se basicamente nos web sites das secretarias de governo dos estados 

do Pará e de São Paulo.  No estado de São Paulo são 26 secretarias, além do portal geral do governo 

do Estado. No estado do Pará, além do portal geral, há mais 25 secretarias.

A escolha de análise, de certa forma restritiva, apenas dos estados de Pará e São Paulo, se 

deu por já termos acesso a esses dados e por já estar trabalhando com eles, desde a coleta e análise 

deles direto nos web sites governamentais (portal geral de informações do estado e suas secretarias).

Um fator  importante  encontrado  no  estado  do  Pará  é  que  nem todas  as  secretarias  do 

governo do estado possuíam web sites. No período pesquisado, havia ainda algumas secretarias, que 

indicavam  a  existência  de  web  site,  mas  que  estes  estavam  em  construção,  com  nenhuma 

informação, ou até mesmo corrompidos. Já nos web sites do governo do estado de São Paulo, todas 

as secretarias e até alguns órgãos e programas das secretarias tinham web sites próprios. 

Cada web site foi avaliado individualmente, mas de forma igualitária, mantendo os mesmos 

critérios de avaliação para todas as secretarias. As secretarias que indicavam não ter web sites não 

foram consideradas, nem avaliadas, contudo avaliamos com pontuação “0” todas as secretarias que 

indicavam a existência de  web sites, mas que estavam com sites indisponíveis ou corrompidos5. 

5 Todas as  secretarias  tiveram seus  web sites visitados inúmeras  vezes  num período mínimo de 06 meses  entre  a 
primeira e a última visita. Consideramos este, um período ideal para que os responsáveis pelos web sites pudessem fazer 
uma alteração na apresentação e estrutura dos  web sites, principalmente tentando contemplar aqueles que indicavam 



Partindo dessa apresentação geral sobre a composição dos web sites nos dois estados, apresentamos 

a seguir indicadores resultantes de nossa avaliação quantitativa.

5. Da estrutura dos web sites

O primeiro grupo de variáveis analisado em todos os  web sites compunha-se de variáveis 

referentes à estrutura destes, esse grupo de 14 variáveis foi aplicado a todas as secretarias e portais 

gerais dos governos de cada estado.

O gráfico 1 apresenta os indicadores referentes às secretarias do estado do Pará.

As 13 variáveis que compõem o grupo acessibilidade, são variáveis de análise da imagem inicial de 

cada web site. Nesse conjunto de variáveis, temos como possibilidade uma pontuação máxima de 26 

pontos. Encontramos no indicador acessibilidade uma pontuação variante entre 0 e 14 pontos. O que 

indica um percentual que varia de baixo a mediano no que tange à oferta destes mecanismos de 

acessibilidade,  que  são  de  fundamental  importância  em  qualquer  web  site,  já  que  estes  são 

mecanismos guia, facilitadores do processo de navegação nos portais. 

A Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (SEDECT-Pará), foi a que alcançou maior 

pontuação. O web site da SEDECT-Pará foi o único dentre os web sites do executivo estadual que 

conseguiu mais da metade da pontuação máxima desejável. 

Alguns web sites não conseguiram pontuar em nenhuma das 13 variáveis dos indicadores de 

acessibilidade,  apresentando  portanto  uma  grave  deficiência  no  que  se  refere  a  existência  de 

ferramentas básicas no web site, a  exemplo de “mecanismos de busca”, “mapa de site”, “e-mail ou 

'fale  conosco'  para  contatos”,  mecanismo de  “aumento/diminuição  das  letras/fonte”,  “links  para 

gabinetes  e  órgãos  estatais”,  e  até  mesmo a  existência  de  notícias  atualizadas.  Ao todo,  cinco 

secretarias não conseguiram pontuar no indicador acessibilidade, conforme o gráfico 1..

estar em construção ou corrompidos. Referindo-se aos últimos, conhecemos os indicadores que afirmas serem os web 
sites governamentais brasileiros altamente passíveis de riscos externos.



Gráfico 1: Acessibilidade PARÁ
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Apresentamos a seguir o gráfico 2, que apresenta os indicadores de acessibilidade, conforme 

avaliação feita nos portais (portal geral e de secretarias) do governo do estado de São Paulo.

Gráfico 2: Acessibilidade SÃO PAULO
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secretarias  de  “saúde”  e  de  “segurança  pública”  foram os  que  mais  pontuaram,  alcançando  16 

pontos, ou seja, 61,5% do total desejável.  Duas secretarias apresentaram a pontuação mínima em 

acessibilidade dentre  os 27  web sites  do executivo estadual,  a “Secretaria  dos Transportes” e a 

“Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo”, conforme gráfico 2.

Partindo para um comparativo entre os dois estados, considerando o PIB enquanto categoria 

explicativa, percebemos uma alta correlação entre o Produto Interno Bruto dos estados de Pará e 

São  Paulo  e  seu  respectivo  desempenho.  Tal  desempenho  pode  ser  produto  do  investimento 

financeiro feito pelos governos estaduais em estruturação dos web sites. Podemos no caso, perceber 

estes investimentos direcionados, quando da existência de uma única plataforma para os web sites. 

No estado do Pará,  quase todos os web sites um mesmo modelo de página, o que é um indicativo de 

que há uma política do governo do estado para a estruturação dos web sites, não ficando a condição 

de existência deles diretamente ligadas às secretarias. O mesmo ocorre nos web sites do governo de 

São Paulo.  Entendo o PIB enquanto  variável  de significância  no valor  do investimento  feito  e 

consequentemente, a qualidade dos web sites.  Acreditamos porém que esses dados devem ser 

melhor trabalhados e estudados com mais afinco, afim de explicação quanto a possível significância 

do PIB nessa correlação. Para isso, aguardamos outras publicações da pesquisa “Democracia e boa 

governança via web sites dos governos estaduais” que nos trará mais elementos para essa análise.

6. Das informações ofertadas pelos web sites

A  liberdade  e  qualidade  da  informação  e  a  existência  mínima  de  possibilidades 

participativas, dentre outros, têm sido elencadas enquanto instrumentos pelos quais se pode avaliar 

a  qualidade  de  uma  democracia.  A boa  informação  governamental  nesse  campo  é  comumente 

conhecida  como  “accountability”,  mais  especificamente  “accountability  vertical”,   ou  seja,  a 

prestação de contas aos cidadãos representados, os relatórios sobre ações governamentais, etc.



6.1. Accountability vertical

O  termo  accountability  não  tem  uma  tradução  exata  para  o  português,  mas  para  essa 

construção  textual  adotamos  um  significado  muito  utilizado  para  defini-lo.  O  conceito  de 

accountabiliy  é comumente traduzido como prestação de contas. Peruzzotti (2008, p. 477), afirma 

que “o conceito expressa um dos valores centrais da democracia: que o governo deve submeter-se a 

uma multiplicidade de controles a fim de assegurar o manejo responsável dos assuntos públicos”.  O 

autor aponta ainda o forte elo de ligação entre o “conceito de prestação de contas” e a existência de 

um sistema representativo de governo, já que neste há fracos elos de ligação entre representantes e 

representados,  cumprindo então às instituições especializadas em prestação de contas “assegurar 

que os governos respondam aos interesses dos representados” (PERUZZOTTI, 2008, p. 477-478).

Essa  resposta  aos  interesses  dos  representados  não  é  contudo  um  confinamento  dos 

mandatos dos cidadãos eleitos (representantes), conforme afirma Arato, mas “restringe e limita o 

comportamento dos  representantes se eles tem interesse em se reeleger” (ARATO, 2002, p. 92).

Aqui  trabalhamos  com  o  conceito  de  accountability  vertical,  ou  seja,  o  exercício  da 

prestação de contas, da existência de mecanismos de controle “de baixo pra cima”, dos cidadãos 

representados  para os  cidadãos  representantes.  A disponibilização  de mecanismos  de  interação, 

prestação de contas com espaço para intervenção cidadã nos processos decisórios, disponibilidade 

de publicações completas, mecanismos de chats, blogs para maior interação entre representantes e 

representados,  dentre  outros  elementos  focando no objeto participação  são ofertadas  pelos  web 

sites?

Contudo, antes disso, é importante lembrar que uma questão apresentada por Bezerra (2008, 

p. 426), ainda aparece pouco digerida: “como realizar accountability política sem enveredar pela 

propaganda  direcionada  para  a  persuasão  político-eleitoral  de  interesse  do  grupo  que  está  no 

poder?”.



6.2. Prestação de contas e participação

Apresentamos agora alguns dados avaliativos sobre a oferta de ferramentas possibilitadoras 

da participação dos cidadãos representados no processo de elaboração de políticas públicas através 

dos  web  sites.  Para  esta  finalidade,  a  nossa  planilha  conta  com  um  grupo  de  11  variáveis, 

denominado de “interação com o público e processo decisório”. 

Para uma melhor classificação, e apresentação desse grupo de variáveis, que aqui abrange 

diferentes momentos da participação cidadã dos representados no processo decisório, subdividimos 

esse grupo em três diferentes subgrupos6. São eles: a) informação sobre o processo de elaboração de 

políticas públicas, b) enquetes e fóruns afim de elaboração de políticas públicas e, c) formulários de 

sugestões e avaliações. 

O  primeiro  subgrupo  trata-se  de  quatro  variáveis  que  contemplam   a  avaliação  de 

existência/não  de  informações  sobre  processos  de  formulação  de  políticas  públicas  e  se  estas 

informações  são  estendidas  ou  resumidas  e  da  disponibilização  de  projetos/metas  para  ações 

governamentais, com os mesmos critérios de avaliação. Esse primeiro subgrupo trata ainda  das 

consultas públicas a indivíduos/grupos especialistas em temas específicos e outros debates, sejam 

com cidadãos, técnicos ou outros afim de informar os cidadãos representados sobre o processo.

O segundo subgrupo de variáveis  busca avaliar  a existência/não de fóruns e  chats sobre 

temáticas  específicas  ou  não  tematizados,  e  acervos  desses  fóruns  ou  chats já  realizados 

anteriormente.  Além disso,  no  que  se  refere  aos  acervos,  pontuamos  ainda  considerando  se  a 

informação é resumida ou estendida. É considerado ainda a existência de enquetes.

No terceiro subgrupo de variáveis, buscamos avaliar a existência/não de formulários que se 

compreende desde formulários para contatos, sugestões, reclamações, contatos, etc., até a existência 

de formulários para avaliação do desempenho dos gestores, do governo ou das secretarias.

Os  subgrupos   apresentados  nos  traz  um  panorama  de  três  distintos  momentos  de 

participação cidadã,  especialmente do cidadão representado,  que pode ser propiciado pelos  web 

sites governamentais. 

Um primeiro momento seria a informação, aqui analisada somente a sobre elaboração de 

políticas públicas, mas que deve ser contemplada sobre todos os momentos/ações do governo. 

6Essa subdivisão é feita somente para análise neste texto, não a utilizamos como uma formatação para toda a pesquisa 
“Democracia e boa governança via web sites dos governos estaduais”, podendo a análise destas variáveis ser feita sem 
subdivisões em outros trabalhos referentes à mesma pesquisa.



Um segundo momento importante seria a participação efetiva, no processo de elaboração e 

formatação da política pública, seja através dos debates propiciados por fóruns ou chats, seja pela 

resposta dada em uma enquete. 

O que consideramos aqui como um terceiro momento, pode ser fundamental num contexto 

em que os web sites governamentais não disponibilizem as ferramentas citadas nos dois primeiros 

momentos.  Pois,  como  já  citado,  o  terceiro  subgrupo  de  variáveis  –  ou  terceiro  momento  da 

participação  –  ou  possibilidade  participativa  -   compreende  a  disponibilidade  de  elementos  de 

avaliação/participação que se configura como “feed-back”, um retorno do cidadão interessado nas 

ações  governamentais  em relação  a  estas  ações,  o  que inclui  aqui  um  feed-back  relacionado  à 

própria existência/disponibilização de espaços participativos.

6.3. Interação com o público e processo decisório

No conjunto de  web sites  do governo do estado do Pará, apenas 5 dos 26 portais na  web 

pontuaram ao menos minimamente,  ou seja 19,2% do total de portais. Destes, um  web site –  o 

portal geral do governo – conseguiu a pontuação mínima, ou seja das 11 dimensões (variáveis) 

avaliadas apenas uma foi encontrada, e ainda com deficiências, como informação muito resumida. 

Os outros quatro web sites que pontuaram não foram muito além disso, pois pontuaram em apenas 

uma dimensão cada um. Tal fato nos indica o perfil deficitário dos  web sites  governamentais do 

estado do Pará, no que tange ao fornecimento de ferramentas para a participação dos cidadãos nos 

processos decisórios de formulação políticas públicas. 

Do  conjunto  de  web  sites  do  governo  do  estado  de  São  Paulo,  apenas  sete  pontuaram 

minimamente.  Ou seja, apenas 25,9% dos  web sites conseguiram pontuar, sendo que,  em todos 

estes, a pontuação foi obtida em apenas uma das onze variáveis que compõem o grupo. 

Aplicando as variáveis  aos  web sites dos governos estaduais  dos estados de Pará e  São 

Paulo, encontramos os seguintes resultados, apresentados nos gráficos 3 e 4.

Num comparativo entre  os dois estados, percebemos que não há uma grande diferença entre 

os resultados no quesito  “interação com o público e processo decisório”, sendo que no conjunto de 

portais  na  internet  do  governo do  estado  do  Pará,  apenas  19,2% pontuam minimamente,  e  no 



conjunto  de portais  na internet  do  governo do estado  de  São Paulo  este  número  não se  altera 

substantivamente, alcançando apenas 25,9% dos portais.

            Gráfico 3: Interação com o público e processo decisório PARÁ
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Apresentamos a seguir o gráfico 4 relativo ao mesmo tema no contexto do estado de São 

Paulo.

Gráfico 4: Interação com o público e processo decisório SÃO PAULO
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Estes indicadores nos mostram quão pouco os governos estaduais do Pará e de São Paulo 

tem investido, em seus portais na internet, em promoção de mecanismos para a participação dos 

cidadãos representados nos processos decisórios, na elaboração de políticas públicas e mesmo na 

informação sobre o plano de gestão de governo e o processo de elaboração de políticas públicas.

7. Considerações finais

Comparando esses dois contextos, percebemos o PIB como influência basilar na proporção 

de mecanismos para melhor qualidade dos web sites. Existe uma maior promoção de mecanismos 

estruturais que facilitam a navegação. Neste quesito o conjunto de web sites do governo do estado 

de São Paulo se apresenta com um desempenho bem melhor que o apresentado pelo conjunto de 

websites do governo do estado do Pará. 

No portais  do governo do estado do Pará,  o baixo índice de existência  dos mecanismos 

básicos  como  busca,  aumento/diminuição  de  fonte,  glossário  de  termos  políticos  ou  técnicos, 

organograma  da  instituição,  etc.  Ainda  se  tratando  de  questões  estruturais  encontramos  nesse 

conjunto,  web sites  “corrompidos”/sem funcionamento e que permaneceram assim durante todo o 

tempo da coleta de dados.

Nos portais dos governos do estado de São Paulo, a avaliação dessas variáveis apresenta 

indicadores que variam de baixo a médio. Não encontramos no entanto os déficits encontrados nos 

portais do estado do Pará.

Contudo, ao analisarmos os itens de participação política e accountability não encontramos 

uma diferença que seja estatisticamente significativa entre os conjuntos de web sites dos governos 

estaduais de Pará e São Paulo. 

Nos dois conjuntos de web sites – dos governos de Pará e São Paulo – os dados mostraram 

indicadores  baixíssimos  de  oferta  de  mecanismos  para  a  participação  cidadã  nos  processos 

decisórios. Tal fator nos remete a afirmar uma pouca preocupação nesta área e nesse papel que pode 

cumprir os web sites governamentais.

Podemos  ainda  perceber  que  os  aspectos  técnicos  são  mais  beneficiados  com  os 

investimentos  governamentais  no  processo  de  informatização.  Identificamos,  portanto,  a  alta 



influência do PIB no que remete a aspectos técnicos, enquanto a sua baixa influência no que tange a 

aspectos democratizantes, apesar de nossa análise não ter a pretensão de ser conclusiva. 

Para  finalizar,  precisamos  ir  além  do  que  afirma  Ferreira  (2003:  p.  37),  e  enfatizar  a 

importância de um investimento público e da existência de políticas públicas direcionadas não só à 

existência de  websites nos “padrões” de um bom site  comercial, mas ir além e cumprir o que se 

espera do papel de website governamental. É necessário então, que políticas públicas direcionadas 

ao tema promovam portais governamentais que seja capaz de prover informações de qualidade e 

espaços de participação e accountability política, sem esquecer da estrutura de acessibilidade.
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